


Dygden har jag platt försummat 

Subjektsskapande praktiker inom kriminalpolitiken 

Robert Andersson 

En egenskap tarvar särskilt omnämnande, brottslingens bedömande av sin 
förbrytelse. Jag skulle vilja undvika ordet ånger, emedan den ånger, som vi
sas över vad som skett, ofta nog ingalunda motsvaras av någon känsla härför, 
emedan det hyckleri, som behövs för att bli väl anskriven, lätt kan uppam
mas, alltefter ton och behov i olika straffanstalter.1 

I arbeten som utgår från ett governmentalityperspektiv framställs kriminal

politiken ofta som en självklar komponent i styrandet. Inom konventionella 

kriminologiska studier av kriminalpolitik talar man gärna om hur kriminal

politiken allt mer gått mot hårdare tag, ökad repressivitet och hur en politi

sering skett av kriminalpolitiken. Det handlar om en analys av verkligheten 

som framför allt fokuserar på de mest uppenbara representationerna därav. 

Vid en hastig blick uppvisar de senaste decenniernas svenska kriminalpolitik 

först stora förändringar, men skärps blicken framkommer många likheter. 

Syftet med denna text är att titta på omvandlingen och återanvändningen 

av en grundläggande kategorisering av det brottsliga subjektet. Kategorise

ringen härstammar från den så kallade sociologiska skolan och dess främste 

företrädare, Franz von Liszts.2 Kategoriseringen bygger på att "brottslingen" 

kan delas upp i tre underkategorier: den obotlige-, den reformerbare och den som 

1 Gustav Aschaffenburg, Brottet och dess bekämpande. Inledning till kriminalpsykologi 
för läkare, jurister och sociologer (Stockholm 1911), s. 182. 
2 Den sociologiska skolan var en kriminalvetenskaplig och juridisk skolbildning i 
verkan under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. De däri verksamma juristerna 
och kriminologerna utvecklade diverse kriminalpolitiska program med utgångspunkt 
i den ovan nämnda uppdelningen av brottslingen och var mycket aktiva och skol
bildningen fick genomslag i en mängd straffrättsliga reformer i Europa under perio
den. För von Lizsts inflytande i Sverige se exempelvis Christian Häthén, Stat och 
straff. Rättshistoriska perspektiv (Lund 2004). 
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endast behöver ett skarpt tillrättavisade. Tanken är att påvisa att samma grund

läggande kategoriseringsperspektiv kvarstår och formar dagens kriminalpoli

tiska tänkande samtidigt som det innebördsmässiga däri förändrats från en 

framställning av "brottslingen" som en homo criminalis till en homo penalis? 

Fokus ligger på hur det brottsliga subjektets determinerande patologi bytts ut 

mot ett subjekt som besitter varierande förmåga till moral, fri vilja och ansvar 

för sina handlingar. Dessa förmågor har dock inte några filosofiska kvalitéer 

som kan knytas direkt till subjektet, utan det rör sig om förmågor som är 

postulerade i den förståelse av verkligheten som bestraffningspraktikerna ut

spelar sig i. Förmågorna är så att säga belägna mer i ett moraliskt samhällstill

stånd; det är föreställningen om samhället som en sammanslutning av frivilliga 

subjekt som bär dessa egenskaper. Det handlar helt enkelt om medborgerliga 

dygder lokaliserade i egenansvaret. 

von Liszts och den sociologiska skolans ursprungliga kategoriseringar 

syftade till att dela upp brottslingarna utifrån åtgärdsbehov; att kategorisera 

för att friställa ett subjekt i botandets tjänst. Detta gäller även dagens upp

delning, men istället för ett botande syftar kategoriseringarna snarare till att 

möjliggöra daning av medborgerliga dygder eller en metod för att handskas 

med risker. Kategoriseringarna är inte, som på von Liszt tid runt sekelskifte 

1800-1900, direkt uttalade, utan ligger immanent i själva verksamheten 

kriminalpolitik och framför allt kriminalvård. I min framställning framgår 

att dessa kategorier blivit till ett grundläggande raster för vetandet kring 

"brottslingen" som strukturerar det. 

Trots denna kontinuitet i grundläggande kategoriseringar kan vi där

emot tala om hur subjektet gått från att vara ett reformeringssubjekt till att 

bli ett bestraffningssubjekt. Detta avspeglar sig i generella förändringar i 

kraven på medborgaren och kan knytas till föreställningen om den mora-

3 Vetandet inom kriminalvetenskaperna och kriminalpolitiken har förändrat samti
digt som dess framställningsform till del kvarstår i "samma" former. Foucault skiljer 
på connaissance (ytkunskap) och savoir (djupkunskap) på så sätt att ytkunskapen kan 
sägas utgöra hypoteser, fördomar och enkla teorier som är lätta att revidera inom en 
vetenskap, medan djupkunskap är något mer än vetenskap, det är ett ramverk av 
föreställningar, postulat och regler som definierar vad vetande är. Se lan Hacking, 
"The Archaeology of Foucault", i David Couzens Hoy (red.), Foucault. A Critical 
reader (Oxford 1986). von Liszts kategorier används här för atr försöka påvisa dessa 
spänningar i det kriminalvetenskapliga vetandet. 
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liske och ansvarsfulla medborgaren (the prudent citizen) .4 Dessa förändringar 

handlar om hur bestraffningsapparatens epistemologier hjälper till att ut

mejsla de egenskaper och förmågor som styrandet menar utmärker den 

dygdige medborgaren.5 

Viljan att förbättra och förebyggande - en bakgrundsteckning 

Viljan att förändra, förbättra för att förebygga brott går historiskt tillbaka 

till 1700-talet och dess ursprung kan kopplas till upplysningens visioner om 

framtiden som möjlig att påverka. Föreställningen att samhället och dess 

individer går att påverka, forma och förbättra är en förutsättning för den 

förebyggande tanken. I fråga om påföljder för brott fick utilitaristiska tän

kare som Cesare Beccaria och Jeremy Bentham stort inflytande på straffens 

utformning. Istället för att utmåla straffens syfte i termer av vedergällning 

blev det under 1700- och 1800-talen de brottspreventiva effekterna av straf

fen, det vill säga den framtida nyttan, som fick legitimera dess användning.6 

På så sätt gick man från en bakåtblickande logik i straffandet till en framåt

blickande, och sålunda från vedergällning till prevention som straffsystemets 

bärande princip. 

Upptäckten av bakterierna framstår som betydelsefull för framväxten av 

den förebyggande tanken. Kampen mot bakterierna stod för ett epistemolo-

giskt genombrott i det att sjukdomars uppkomst och spridning kunde för

hindras genom att angripa dess orsaker. Den medicinska förebyggelsetan-

kens grundprincip - att det är "bättre att förebygga än att bota" - spreds 

snabbt till att omfatta andra samhällsområden och banade väg för 1900-

talets socialhygieniska strategier.7 

4 För diskussioner kring the prudent citizen och dagens maktutövning, se exempelvis 
Mitchell Dean, Govermentality (London 1999). 
5 Texten bygger på min avhandling samt två artiklar, se Robert Andersson, 
Kriminalpolitikens väsen (Stockholm 2002); dens, "Behandlingstankens återkomst -
från psykoanalys till kognitivbeteende terapi", i Nordisk tidsskrift for kriminalvidens-
kab (2004), s. 384-403; dens, "Superfängelset och den obotliges återkomst", i Juri
disk tidskrift (2004), s. 483-497. 
6 Ingrid Sahlin, Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen (Lund 2000), s. 51 f. 
7 Sahlin (2000). Se även Kenneth Petersson, "Viljan att förekomma - om unga i den 
svenska profylaxens ordningsprojekt", i Lars Dahlgren & Kenneth Hultqvist (red.), 
Seendet och seendets villkor (Stockholm 1998), s. 197. 
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Brottsförebyggande arbete har i allmänhet en positiv laddning och är 

sällan kontroversiellt. Preventionen har i "allmänhet en särskild legitime

rande kraft" genom sitt "per definition positiva syfte".8 Däremot har det 

funnits politiska och ideologiska konjunkturer i hur det preventiva arbetet 

skall bedrivas och i vad som anses genomförbart. Olika brottspreventiva 

trender har byggt på olika föreställningar om samhällets och människans 

natur. De har präglats av olika "överordnade värden", överhängande mål

sättningar (individernas utveckling eller samhällets ordning) och haft olika 

primära förändringsobjekt (sociala strukturer eller individers beteende).9 I 

detta ligger också olika föreställningar om vilket samhälle som är önskvärt 

och om det behöver förändras eller bevaras och skyddas, samt var orsa

kerna till problemet bör sökas och åtgärdas. Brottspreventiva strategier 

kan också ha olika långa framtidsperspektiv och skilda synsätt på avvika

ren och samhället. 

Under 1970-talet dominerade ett brottspreventivt tänkande som syftade 

till strukturförändringar. I denna tankefigur söktes brottslighetens orsaker i 

samhällets ojämlikhet och åtgärdsformerna bestod i förändringar av sam

hällets sociala och ekonomiska strukturer, och inte i förändringar av indivi

den. Denna tankefigur kännetecknades av ett långt framtidsperspektiv med 

långsiktiga lösningar. Att den blev dominerande under 1970-talet kan sättas 

i samband med det kraftiga paradigmskifte som brukar kallas behandlings

tankens fall. Behandlingstanken byggde på föreställningen om brottsligt och 

andra avvikande beteenden som patologiska och möjliga att åtgärda genom 

någon form vård eller förebyggande insatser.10 Orsakerna till avvikande 

beteende placerades därigenom hos individerna. Behandlingstankens legiti

mitet blev kraftigt ifrågasatt under 1970-talet. Behandlingskritiska forskare 

pekade dels på att åtgärderna var verkningslösa, dels på att de var orättvisa 

eftersom brottens påföljder differentierades. Strafflagstiftningen sågs dess

utom som en klasslagstiftning eftersom samhällets sämst ställda drabbades 

av de hårdaste straffen. I och med behandlingstankens fall raserades hela det 

8 Sahlin (2000), s. 17. 
9 Andersson (2002) och David Garland, The Culture of control. Crime and social order 
in contemporary society (Oxford 2001). 
10 Sitt namn till trots utgjorde den sociologiska skolan en tidig och central skolbild
ning inom den s.k. behandlingsideologin. 
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fundament som kriminalpolitiken vilat på under 1900-talet.11 Brottslighe

tens orsaker förflyttades från individen och dess bristande egenskaper till att 

istället handla om samhälleliga brister i form av social och ekonomisk ojäm

likhet. Exempelvis fick socialtjänsten som tidigare arbetat individinriktat 

istället i uppgift att arbeta strukturellt förebyggande.12 

Under slutet av 1980-talet ske en gradvis övergång till mer social kontroll 

och övervakning. Skeendena från 1980-talets slut fram till idag kan beskrivas 

som en rörelse mot ökade kontrollåtgärder som syftar till att "reglera bete

endet hos enskilda individer, grupper eller hela befolkningen för den sociala 

ordningens skull".13 Nu är det samhällets ordning som är det överhängande 

målet. Det handlar främst om att skydda samhället, inte om att förändra det 

och "(t)he theories that now shape official thinking and action are control 

theories of various kinds that deem crime and delinquency to be problems 

not of deprivation but of inadequate controls. Social controls, situational 

controls, self-controls - these are the now-dominant themes of contempo-

rary criminology and of the crime control policies to which they give rise."14 

Medlen för detta består av utökad kontroll som består i att dels minska 

möjligheterna till att kunna begå brott, dels genom att fokusera på indivi

dens förmåga till självkontroll. 

Flertalet av dagens kriminologiska teorier bygger på ett rational choice-

tänkande, där paradexemplet är rutinaktivitetsteorin. Denna teori går ut på 

att brott begås i situationer där det finns (i) en motiverad gärningsman, (ii) 

ett lämpligt brottsobjekt samt (iii) avsaknad av kapabel väktare. Brott upp

står alltså på grund av bristande kontroll endera i termer av övervakande 

kontroll påförd utifrån eller bristande självkontroll. Här finner man grun

den för två av de subjektspraktiker som undersöks i denna artikel; det re-

formerbara som skall skolas i självkontroll och det obotliga som helt enkelt 

skall kontrolleras. 

Vad som även bör tas in i bilden är dagens legitimering av kriminalpoliti

ken i Sverige. Som nämnts tidigare hade den så kallade behandlingskritiken 

stort genomslag på kriminalpolitiken, vilket även avspeglar sig i den officiella 

legitimeringen av densamma. Sedan 1989 har den primärt individualpreven-

11 Andersson (2002), kap. 4. 
12 Sahlin (2000), s. 105. 
13 Sahlin (2000), s. 99, se även Andersson (2002), kap 5 och Garland (2001), s. 15. 
14Garland (2001), s. 15. 
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tiva legitimeringen avförts och ersatts av en tredelad legitimering. Själva lag

stiftandet, kriminaliserandet och nykriminaliserandet motiveras av dess all

mänpreventiva effekter, det vill säga straffhotets brottsförebyggande verkan. 

Dömandet och utmätandet av straff legitimeras av att straffet skall vara en 

proportionell vedergällning på den begångna handlingen, medan verkställig

heten av straffet motiveras på individualpreventivgrund, det vill säga att ge

nomförandet av straffet skall göras så att risken för återfall minskar.13 

Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av ett governmentality-perspektiv 

och tanken är att skriva en nutidshistoria kring producerandet av det krimi

nalpolitiska subjektet.16 Studien är förankrad inom governmentality såtill

vida att det som ska analyseras dels utgörs av den kunskapsprocess som 

inramar själva styrandet, dels framställandet av det subjekt varemot styran

det både riktas mot och utgår från. I fokus sätts liberalismens tankefigur om 

det autonoma och självreglerande subjektet och en önskan om att förädla 

och utmejsla vad som därigenom framställs som individens egna resurser 

och egenskaper.17 

I denna studie blir det även relevant att koppla analysen till den avance

rade liberalismens styrningsrationalitet - de subjekt som produceras är så

dana som eftersöks i denna form av liberalism. Den avancerade liberalis

mens styrning förlitar sig på experten och dennes kompetens på ett annat 

sätt än tidigare - styrandet går inte längre via samhället utan via individens 

självreglerade val. Expertkunskap handlar inte om hur samhället bör utfor

mas för att uppnå det goda samhället, utan om hur individen bör handla, 

vilka val som är de rätta för att uppnå rationella individuella mål och där

igenom det rätta samhället.18 Eftersom styrandet utgår från att det som finns 

är ett autonomt självförvaltande subjekt, delaktigt i sin egen styrning, blir 

15 Andersson (2002). 
16 Begreppet nutidshistoria presenteras närmare i Roddy Nilssons, Andreas Fejes och 
Ulf Olssons & Kenneth Petersons artiklar i denna antologi. 
17 Kenneth Petersson, Fängelset och den liberala fantasin. En studie om rekonstruktio
nen av det moraliska subjektet inom svensk kriminalvård (Norrköping 2003). 
18Nikolas Rose, "Government, authority and expertise in advanced liberalism", i 
Economy and Society 22 (1993), s. 283—299. Jfr Shamal Kavehs definition av liberalism 
i denna antologi. 
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det således ett sådant subjekt som eftersöks i styrandet. Här framkommer 

hur styrandet alltid utgår från och grundas i en kunskap om det som ska 

styras.19 

Att utgå från governmentality som teoretisk modell innebär att under

söka vilka tankefigurer och förföreställningar som föreligger i styrandet av 

oss själva och andra. Att styra och påverka mänskligt handlande bygger på 

kunskap om det som ska styras: för att kunna styra eller påverka något 

måste det föreligga ett antal antaganden om hur det som ska styras är be

skaffat.20 För att kunna styra inom kriminalpolitiken krävs en kunskap om 

egenskaperna, förmågorna och förändringspotentialen hos de subjekt som 

innefattas i styrandets utövning. Tanken är att styrandet kan synliggöras 

genom sin kunskapsproduktion - frågan blir då hur styrandet ger upphov 

till specifika sanningar, men även hur dessa sanningar gör vissa frågor, do

mäner och problem styrbara.21 

Det obotliga subjektet karaktäristik 

Den obotliges historia är lika gammal som det kriminalvetenskapliga studiet 

av brottslingen. När fängelset som bestraffningsform introducerades, en åtgärd 

riktad mot brottslingen och inte brottet, behövdes en kunskap om vad brotts

lingen är för något. I det utrymmet trädde kriminalvetenskaperna in genom 

att producera just kunskap om brottslingen, vad han är, hur han ser ut och 

vad som driver honom.22 Genom dessa kunskapsformer har beteenden kunnat 

bedömas i termer av konformitet och avvikelse. De normer som upprättats 

har gjort det möjligt att kodifiera, rangordna, mäta och jämföra mänskligt 

19 Kenneth Hultqvist & Kenneth Petersson, Foucault. Namnet på en modern 
vetenskaplig och filosofisk problematik (Stockholm 1995), s. 25. 
20 Ibid. 
21 David Garland, "Governmentality and the problem of crime. Foucault, criminol-
ogy, sociology", Tbeoretical Criminology, 1-2 (1997), s. 173-214; Barry Hindess, 
Discourses of power. From Hobbes to Foucault (Oxford 1996). Jfr Roddy Nilssons, 
Andreas Fejes, Ulf Olssons & Kenneth Peterssons samt Thom Axelssons artiklar i 
denna antologi. 
22 Michel Foucault, "About the concept of the 'the dangerous individual' in nine-
teenth-century legal psychiatry", i James Faubion (red.), Power. Essential works of 
Foucault 1954—1984, vol. 3 (New York 2000). 
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beteende.23 Individualiseringsvetenskaperna har skapat scheman som gjort 

beteenden både synliga och till föremål för kunskap - beteenden har blivit 

identifierbara och registrerbara utifrån det raster av sociala koder som begrep

pen konformitet och avvikelse sprider över det sociala livet.24 

När återfallsbrottslingen upptäcktes på 1820-talet, tack vare statistiska 

undersökningar av fångpopulationen, började kriminalvetenskaperna inrikta 

sig på den problematik som har följt dem sedan dess - hur minskar man 

återfallen?25 Den mest åtråvärda återfallsbrottslingen att finna var den vars 

borttagande från samhället genererade den största brottspreventiva effekten 

- den obotlige. Återfallsbrottslingen har under århundradena haft olika 

beteckningar som homo criminalis, recidivist eller kroniker. Den nuvarande 

beteckningen är karriärkriminell. Det som är avgörande för dessa beteck

ningar är att de avspeglar de subjekt som genom kriminalvetenskapernas 

kunskap definieras och skiljs från dem som bara begår enstaka lagbrott.26 

Att lokalisera den obotlige 

De första försöken att lokalisera den obotlige och andra degenererade 

element i en viss population framställde kroppens yta som ett fält där de 

diagnostiserande faktorerna kunde utläsas och observeras. Här har vi 

bland annat Cesare Lombrosos studium av atavisten.27 Genom att an

vända kroppens yttre proportioner och karaktäristika trodde man sig 

kunna studera det patologiska subjektet och systematiskt kartlägga osyn

liga mentala särdrag.28 Efter ett tag blev det dock uppenbart att olika 
förmågor som påverkade kriminalitet och andra avvikelser inte kunde 

23 Bruno Latour, "Visualization and cognition. Thinking with eyes and hands", i Knowl-
edge and Society. Studies in the Sociology ofCulture Past and Present (1986), s. 1-40. 
24Nikolas Rose, "Psykologens blick", i Kenneth Hultqvist & Kenneth Peterson 
(red.), Foucault. Namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik (Stock

holm 1995). 
25 lan Hacking, "How should we do the history of statistics?", i Graham Burchell, 
Colin Gordon & Peter Miller (red.), The Foucault Effect. Studies in governmentality 
(Chicago 1991). 
26 Andersson (2004). 
27Lombrosso, som vanligen ses som kriminalantropologins centralgestalt, menade 
med begreppet atavist att det förelåg ett utvecklingsbiologiskt fel i/hos brottslingen. 
28 Nikolas Rose, Inventing our selves. Psychology, power andpersonhood (Cambridge 1998). 
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utläsas av kroppens yta. Tanken på förbrytaren som en lägre stående va

relse var emellertid kvar för att stanna.29 

Misslyckandet med att utläsa den obotliges och andra awikares karaktä-

ristik utifrån deras lekamen förflyttade sökandet in i kroppen och till vad 

man kallade sinnesförmågorna. Speciellt intresse ägnades åt den sinnesslöe 

eftersom "(d)en sinnesslöe var besläktad med den prostituerade, den tuber

kulossjuke, den vansinnige, den arbetsskygga, lösdrivaren och vällustingen -

samtliga exempel på en degenererad konstitution".30 Den sinnesslöe ut

gjorde ett hot mot samhällets fortbestånd och det behövdes verktyg för att 

kunna identifiera denne. 

Ett viktigt verktyg i detta sammanhang blev intelligenstesterna, vilka slog 

igenom med införandet av allmän skolgång i England och Frankrike. Intelli

genstestet i kombination med normalfördelningskurvan blev ett effektivt 

redskap i försöken att identifiera avvikelse. Med den kunde befolkningens 

intellektuella förmågor konstrueras i en enkel modell där dugligheten hos 

varje subjekt kunde fixeras och reduceras till en position på den aktuella kur

van.31 Även detta tänkande visade sig misslyckat som en nyckel till avvikarens 

identifikation, men ledde precis som Lombrosos och hans efterföljares idéer 

till att många personer fick spendera sina liv på institutioner, klassificerade 

som obotliga.32 

Den obot l ige som ordningsproblem.  

De ursprungliga föreställningarna om den obotlige hör hemma i en tid av 

tilltro till vetenskapernas förmåga att lösa samhällsproblem. Känneteck

nande för denna tid var biopolitiska åtgärder som framställde avvikelse, 

exempelvis brott, som samhälleliga och sociala problem.33 Detta kan jämfö

ras med de föreställningar som nu växer fram kring den obotlige. Denna 

utveckling sker inom en tankefigur som innefattar föreställningen om att 

brott och brottsligt beteende är ordningsproblem. Brottsligheten framställs 

29 Gordon Hughes, Understanding crime prevention. Social control, risk and late moder-
nity (Buckingham 1998). 
30 Rose (1995), s. 179. 
31 Ibid. 
32 Nicole Hahn Rafter, Creating born criminals. Biological theories of crime and eugen-
ics (Urbana 1997). 
33 Hugh (1998). 
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som ett hot mot demokratin och "det öppna samhället". Bilden av brotts

ligheten som ett ordningsproblem produceras framför allt på två sätt. 

För det första har den så kallade vardagsbrottsligheten blivit en privat 

fråga. Enskilda medborgare skall ta ansvar för sina ägodelar genom olika 

typer av försäkringar och lås, men framför allt genom att ha kontroll över 

ägodelar och aktivt ta kontrollen över sina livsområden. Detta i form av 

frivilligorganisationer som till exempel grannsamverkan mot brott. Att 

skydda sitt livsområde har blivit en fråga om att upprätthålla ordning och 

det som utmärker hoten mot detta område är ordningsstörande beteenden 

från framför allt tonåringar. 

För det andra blir brottsligheten ett ordningsproblem genom att den så 

kallade grova brottsligheten hotar ordningen i det offentliga rummet. Det är 

framför allt genom att hota statens våldsmonopol och genom att kränka en 

av statens viktigaste uppgifter, skyddet av medborgarna i det offentliga 

rummet, som brottsligheten har blivit ett ordningsproblem och inte bara ett 

socialt problem.34 

Från det  förbjudna t i l l  de t  oönskade 

Tillsammans med att risktänkandets logik brett ut sig har uppfattningen om 

brottsligheten som ett ordningsproblem lett till att man hela tiden försöker 

förutse problem för att dessa skall kunna lösas innan de uppstår.35 Det handlar 

om att genom bedömningar av situationer och populationer försöka avgöra 

vilka eller vad som utgör potentiella hot och att åtgärda dessa innan de blir 

faktiska problem. Härigenom blir själva värderandet av hotet och vad som 

utgör hot avgörande. När det handlar om avvikande beteende uppstår en 

fokusförskjutning från det i lag förbjudna till det oönskade. Detta uppstår 

genom att det som skall åtgärdas inte är själva handlingen, utan de faktorer 

som kan vara orsaken till ett ordningsstörande beteende. Därför blir det vik

tigt att rikta åtgärder mot exempelvis ordningsstörande beteende eftersom 

dessa bedömts som riskfaktorer för brott. Mitchell Dean menar att rättstil-

34 Denna tudelning av brottsproblemet är en avgörande problemställning i dagens 
Sverige. Styrandet byggs upp kring densamma och innebörden blir en omdefiniering 
av statens ansvars som därigenom går från ett välfärdsstatligt till en rättsstats mer 
begränsade ansvars. Andersson (2002). 
35 För mer om begreppet risk och dess funktioner inom socialpolitik och 
vuxenutbildning, se Andreas Fejes och Shamal Kavehs bidrag till denna antologi. 
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lämpningen i framför allt USA inte längre handlar om att åstadkomma någon 

form av samhällelig rättvisa med rättsväsendet som garant. Istället har straf

fandet blivit en kamp mellan en brottslighet som ses som ett farligt hot och ett 

samhälle som är utsatt för brottslighetens risker och som kräver vedergällning 

och samhällsskydd.36 Barbara Hudson framhåller att även i Storbritannien har 

domstolstillämpningen allt mer kommit att handla om risk och riskbedöm

ningar samt att rättviseargument far stå tillbaka för riskanalyser.371 Sverige har 

riskanalyser ännu inte tillåtits spela så stor roll i dömandeprocessen. Men det 

är värt att framhålla att i och med 1989 års straffvärdereform har instrument 

byggts in i regleringen av strafifmätnings- och påföljdsvalsprocessen som mer 

än väl lämpar sig för riskanalyser. Detta är intressant eftersom regleringen 
ursprungligen var tänkt att innebära att straffmätnings- och påföljdsvalspro

cessen skulle bygga på bakåtblickande logik via proportionalitetsprincipen.38 

Genom risktänkandet har behandlingen av brottsligt beteende börjat 

förskjutas från ett rättsligt förfarande byggt på lagar till ett administrativt 

handhavande, där tjänstemän och andra bedömer riskerna med oönskade 

beteenden. Risktänkandets logik är mer än uppenbar i exempelvis direktiven 

till den nya kriminalvårdslagen och psykansvarskommitténs betänkande.39 

Den gemensamma nämnaren i de direktiv, utredningar och förslag som på 

senare år behandlat kriminalvård är att en grupp kategoriseras som det för

ändrade klientelet. Dessa beskrivs som en mycket farlig grupp som förändrat 

förutsättningarna för kriminalvården, ett nytt klientel som samhället helt 

enkelt måste skyddas från.40 

36 Mitchell Dean , Governmentality. Power and rule in modern society (London 1999). 
37 Barbara Hudson, "Punishment, rights and difference. Defending justice in the 
risk society", i Kevin Stenson & Robert Sullivan (red.), Crime, risk and justice. The 
Politics of crime control in liberal democracies (Devon 2001), s. 144. 
38 Andersson (2002). 
39 Dir. 2002:90, En ny kriminalvårdslag;, SOU 2002:3, Psykisk störning, brott och 
ansvar, Betänkande av psykansvarskommittén (Stockholm 2002). 
40 Man kan skilja på riskanalyser och riskbedömningar på så sätt att analyser oftast 
görs mot aggregerade data och populationer medan bedömningar görs av enskilda 
och handlar om exempelvis den individuella återfallsrisken. 
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Den vans innige  

Under behandlingsideologin var argumentet att vissa individer måste 

hållas borta från samhället på grund av samhällshygieniska frågor - den 

degenererade utgjorde ett hot mot samhällets fortbestånd utifrån social-

darwinistiska föreställningar. Detta tänkande möjliggjorde drakoniska 

åtgärder som exempelvis sterilisering av sinnessvaga eller internering av 

obotliga brottslingar. Även idag motiveras åtgärder i termer av samhälls

skydd. Psykansvarsutredningen presenterar 2003 ett förslag om en tidsobe

stämd påföljd som motiveras av just samhällsskyddsbehovet. Risktänkan

dets logik används för att motivera förslaget eftersom den tidsobestämda 

påföljden skall användas vid "en påtalig återfallsrisk samtidigt som det 

frihetsberövande som annars skulle ha dömts ut inte är tillräckligt för att 

tillgodose samhällsskyddsintresset".41 

Här framträder den obotlige i form av den vansinnige. Förutom risktän

kandet understöds dessa föreställningar återigen av en biologisk reduktio-

nism. Psykiatrin har med stormsteg tagit sig tillbaka in i kriminalpolitiken. 

Man har sedan nederlaget på 1970-talet vässat sina vapen med forskning om 

gener, DNA, signalsubstanser, DAMP, ADHD och "hjärnskador".42 Det 

intressanta med denna nya vansinnighetskategorisering är att den innefattar 

en form av ansvarsförmåga. Själva vansinnet befriar inte från moraliskt 

ansvar.43 Detta resonemang återfinns även i de diskussioner som psykansvars

utredningen för. I en situation där "den vansinnige" blir frisk, vill man att han 

skall kunna påföras ett fängelsestraff att avkänna som "frisk" . Främst handlar 
det emellertid om att den obotligt vansinnige skall ta ansvar för sitt sjuk

domstillstånd; en sjukdom som inte kan botas men väl behandlas och under

kuvas med medicin.44 

Den onde  

Den obotlige har inte bara återkommit i form av den vansinnige utan även i 

form av den onde. Enligt Murray Edelman utgör skapandet av den onde ett 

41 SOU 2002:3, s. 276. 
42 Hughes (1998). 
43Nikolas Rose, "The Biology of culpability. Pathological identity and crime control 
in a biological culture", i Theoretical crirninology (2000), s. 5-34. 
44 Ibid. 
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viktigt inslag på alla nivåer i dagens politik.45 Enligt honom är konstruktio

nen av den onde en politisk strategi som används för att förklara oönskade 

förhållanden samtidigt som man därigenom undviker den nödvändiga ana

lysen som verksamma åtgärder kräver. Ondskan anses helt enkelt räcka som 

förklaring. Denna strategi kan på internationell nivå exemplifieras med 

beskrivningen av Saddam Hussein och på kriminalpolitisk nivå kan vi se 

den i framställningen av Tony Olsson och Jackie Arklöf. Vad som anses vara 

orsaken till dessa personers val av handlingar är deras ondska. Dessa onda 

brottslingar anses också vara verkligt rationella och deras handlingar manife

sterar bara deras ondska.46 

Föreställningen om en rationell brottsling hör ihop med de kriminolo

giska teorier som vuxit fram efter behandlingstankens fall. Problemet med 

dessa teorier, som rutinaktivitetsteorin, är att de egentligen inte kan förklara 

varför grova brott begås, deras fokus ligger snarare på att förklara vardags

brott. Emellertid har dessa teorier hjälpt till att utveckla en ny beskrivning 

av kriminalvetenskapernas stora problem - återfallsbrottsligheten. Karriär

kriminell är den senaste formen av begreppsliggörande av återfallsbrotts-

lingen och begreppet är intressant eftersom det ger en bild av just en ratio

nellt väljande individ. Tanken är att en kriminell karriär byggs upp genom 

att brottslingen börjar med små brott och ordningsstörande beteende, för 

att därefter "jobba sig upp i karriären" genom att till sist begå grova brott. 

Vad det egentligen handlar om är ett teoretiserande av den gamla devisen -

det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. 

Skyddsbehove t  

Logiken i den obotliges återkomst är densamma som när den obotlige var 

närvarande i kriminalpolitiken senast - det handlar om ett neutraliserande 

av individen som motiveras av ett skyddsbehov. Vad som idag ger upphov 

till ett skyddsbehov är, till skillnad från förr, inte avvikarens eventuella sjuk

dom utan de risker denna medför. Logiken i dagens diskussioner och utred

ningar om kriminalvården handlar om att minska riskerna med ett farligt 

och svårhanterbart klientel.47 

45 Murray Edelman, The Politics ofmisinformation (Cambridge 2001). 
46Garland (2001). 
47 Se exempelvis SOU 2005:54, Framtidens kriminalvård (Stockholm 2005). 
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Vi har sålunda två former av den obotlige som egentligen överlappar var

andra så till vida att den ena har ett moraliskt ansvar, medan den andra enbart 

är förkastlig på grund av sin ondska. Den obotlige i form av den vansinnige 

har ett moraliskt ansvar för sitt handlande som manifesterar sig på två sätt. För 

det första genom att det i såväl politiska som i allmänna samtal handlar om att 

bestraffa omoral när man dömer vansinniga för deras vansinnesdåd. För det 

andra har de vansinniga som diagnostiserats med "sjukdomar" som DAMP 

och ADHD moraliskt ansvar att handskas med sin sjukdom via exempelvis 

medicinering. Den onde däremot undandras egentligen alla former mänsklig

het och manifesteras bara i form av sin ondska.48 

Det reformerbara subjektet 

Basen i de behandlingsepistemologier som används i omskapandet av det 

reformerbara subjektet utgörs av föreställningen om en fri vilja och risk

tänkandets logik. Att subjektet har någon form av fri vilja är en grundför

utsättning för att ens kunna formulera de påverkansprogram som bygger 

på kognitiv beteendeterapi (KBT). Vid den påverkan som skall göras inom 

kriminalvården handlar det om att förändra hur "brottslingen" tänker. 

Detta eftersom 

[...] (f)örändrat beteende åstadkommes på ett effektivt sätt genom att ändra 
på vad vi tänker och hur vi tänker. Känslor, tankar och beteende hänger all
tid ihop på något sätt. Ändrar vi på en av dessa faktorer, påverkas alla tre. 
När vi arbetar med kognitiva metoder, fokuserar vi på tankeprocessen som 
den mest användbara för att åstadkomma förändringar.49 

Historiskt har de faktorer som framförts som kausala för brott varierat från 

fysisk predisposition till socialstrukturell determinism - förklaringsformer 

som lämnat litet eller inget utrymme till en fri vilja.50 Däremot innefattar 

rutinaktivitetsteorin, och andra kriminologiska teorier som utvecklats efter 

1960- och 70-talens behandlingskritik, idéer som förutsätter en fri vilja av 

den typen KBT utgår ifrån. 

48 Andersson (2004). 
49 http://www.kw.se/templates/KW_InfopageGeneral 3612.aspx 
(tillgänglig 2006-05-15). 
50 Andersson (2004). 
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Terapins  uppbyggnad 

Kriminalvårdens KBT-program omfattar vanligen sju block där det första är 

att lära sig problemlösning där "(m)an lär sig skilja mellan fakta och åsikter 

samt att hämta information för bättre ställningstaganden i olika situatio

ner". I det andra blocket tränas man i sociala färdigheter där social kompe

tens är att "lära sig ett beteende som leder till färre problem". Genom det 

tredje blocket lär man ut förhandlingsfärdighet genom vilka den kriminelle 

"lär sig att kunna acceptera kompromisser, undvika konflikter genom att ge 

och ta i det dagliga livet samt att finna alternativ genom att analysera olika 

konsekvenser när de ställs i en valsituation". Det fjärde blocket ägnas åt 

hantering av känslor genom att behandla "hur det känns när vi börjar få 

problem, vad som gör oss upprörda och hur ilska utlöses". Det femte 

blocket består i att lära ut kreativt tänkande med syftet att "använda sin 

fantasi för att undvika enkla lösningar som ofta leder till problem". Ett sjätte 

led består i att lära sig värderingar som innebär "att genom aktivt lyssnande, 

diskussioner och ett öppet synsätt lära sig acceptera andra". Slutligen består 

programmet av att det lär ut kritiskt tänkande vilket innebär att 

"[d]eltagarna tränas i att tänka grundligt, logiskt och rationellt".51 

Det subjekt som detta program eftersträvar tycks mer än kompatibelt 

med den avancerade liberalismens styrningsrationalitet. KBT, som reform

instrument inom kriminalvården, handlar om det kontinuerliga bearbetan

det av jaget via skolning, träning, fortbildning, kompetenshöjning som väl 

tangerar den form av styrningstänkande som Nikolas Rose beskriver.52 

KBT-programmen tycks handla om att lära ut giltiga tekniker för att män

niskor skall kunna ommodellera sig själva. 

KBT och r isk tänkande 

Det som genomskär och informerar reformeringsprocessen är risktänkandet. 

Den epistemologiska basen för KBT-programmen utgörs av riskanalyser. 

Det handlar här om ett risktänkande som innebär att vi hela tiden lever med 

olika risker som vi måste ta hänsyn till och basera vårt handlande på. KBT 

handlar om att få subjektet att inse och ta ansvaret för det som händer dem. 

51 Ibid. 
52 Nikolas Rose, Powers offreedom. Reframingpolitical thought (Cambridge 1999), s. 161. 
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Individen måste förstå att risk är något vi kan och bör lära oss att hantera, 

minimera, lokalisera och undvika. Risker är något som omfattar oss alla.53 

Vi kan alltså konstatera att föreställningen om risk används på olika sätt. 

Å ena sidan används detta tänkande för att begreppsliggöra det reformerbara 

subjektet som skall styra sina val av handlingar utifrån kontinuerligt 

genomförda riskanalyser av sig själv och sitt handlande. Å andra sidan för

stås risktänkandet som profylax där subjektet suddas ut till förmån för risk

faktorerna. Denna tudelning ger en begynnelsepunkt som inte tar avstamp i 

en konflikt/motsättning baserade på observationer och erfarenhet, utan 

snarare tar utgångspunkt i riskfaktorer som härletts ur en allmän definition 

av risker och faror som önskas undvikas; en profylax som handlar en över

vakning som ämnar till systematisk proaktiv prevention.54 Att göra riskbe

dömningar av "klienterna" har också blivit en huvudsyssla inom dagens 

kriminalvård. Risktänkandet generar vetande för alla nivåer av systemet, i 

allt från personutredningar till bedömningar av risker för återfall. Detta 

tänkande är en beslutsteknik som är tillämpbar överallt. 

Självdiscipl in 

Det reformerbara subjektets disciplineringsresa i det egna tänkandet syftar 

till att subjektet skall omvandla de externa kraven på beteende till självpå

tagna krav i form av självdisciplin. Tanken är att om subjektet internaliserar 

gränserna för riktigt beteende i sitt "eget" tänkande kommer det att avstå 

från oriktigt beteende. 

Kännetecknande för de nya reformeringspraktikerna är hur dessa gränser 

presenteras för det avvikande subjektet. Tidigare skulle experten via botan

det lära ut och tillgängliggöra dessa gränser. Detta botande hade sin grund i 

den kunskapsmässiga överlägsenheten hos experten som låg inbyggd i den 

läkare-patient-relation som var tillgängliggörandets grundförutsättning. Den 

bekännelseprocess som låg till grund för denna epistemologi byggde på en 

hierarkisk relation och därigenom en hierarkisk övervakning. 

Det nya tillgängliggörandet av gränser sker via bekännelsen och mötet 

med "jämlikar". I detta ligger en horisontal istället för hierarkisk övervak-

53 Andersson (2002). 
54 Robert Castel, "From dangerousness to risk", i Graham Burcell, Colin Gordon & 
Peter Miller (red.), The Foucault effect. Studies in governmentality (Chicago 1991), s. 288. 
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ning. Reformeringsprocessen skall lära de intagna subjekten att skapa sitt 

eget fängelse genom att lära sig självkontroll: 

[D] et faller liksom på den intagnes lott att lyckas eller misslyckas med detta 
att förse sig med murar och staket inom sig själv. Den intagne måste inför 
sig själv rita upp ett fungerande fängelse, vars omarkerade gränser styr ho
nom att mentalt vakta på varje steg.55 

Själva kärnan i KBT är att avvikande beteende uppstår på grund av brister 

och tillkortakommanden i det egna tänkandet och självkontrollen. Det 

viktigaste verktyget i tillämpandet av självkontroll är riskanalys och risk

hantering. Självkontrollen tycks gå ut på att man hela tiden skall göra risk

analyser av sitt eget beteende som man i sin tur lär sig känna genom bekän

nelsen. I detta finns även en föreställning om det livslånga lärandet, man 

måste hela tiden lära känna sig själv och ens tillkortakommanden om och 

om igen. 

De nya reformeringspraktikerna syftar, till skillnad från botandets prak

tiker, till att lära subjektet att handskas med sina tillkortakommanden. Vad 

man säger sig sträva bort från i svensk kriminalvård är vedergällning, passi

vitet och hjälplöshet. Tanken är att man bör komma bort från ovanifrån 

införda direktiv och dikterade förändringsbehov — skeenden som man me

nar leder till underkuvelse. Vad man vill nå är självbestämmande, självregle-

rade val och man anser sig nå dithän genom att uppmuntra inaktiva awi-

kare till att bli aktiva och självmotiverade. Det man vill betona är samarbete 

och interaktiv kommunikation. Det handlar om att via självbekännelsen få 

det styrda subjektet att producera sanningen om sig själv; en genomgripande 

bekännelseprocedur som samtidiga syftar till att iscensätta "det goda livet".56 

Självbestämmande,  s jälvreglering och val fr ihet  

Ett fundament i de beskrivna praktikerna är dess antiexpertistillämpning. 

Detta betyder inte att experterna försvunnit från reformeringsprocessen, utan 

det innebär snarare att relationen mellan forskning och praktisk tillämpning 

förändrats. Experten arbetar idag inte genom att sätta upp regler och kräva 

dess genomförande, utan genom att tillhandahålla och bistå med råd och 

55 Petersson (2003), s. 56. 
56 Ibid, s. 68. 
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information som det är upp till den enskilde att handskas med utifrån ett 

risktänkande. Detta innebär att den intagne skall lära sig beakta riskerna i sin 

egen livsföring utifrån att denne lär sig känna igen och förstå sitt beteende 

medan experten drar nytta av erfarenheter av att ha haft liknande "problem" 

som den som skall vårdas. Borta är alltså den forskare som befinner sig ovan

för den krassa verkligheten och som ger direktiv från sitt verklighetsfrånvända 

laboratorium. De nya reformeringspraktikerna utgår helt enkelt från en "mer 

verklighetstillvänd" kunskap. Den erfarenhetsbaserade kunskapen har formen 

av möte - igenkännande - bekännelse. Grunden för den är; jag har varit där, 

jag vet hur det är eller hur det ser ut. Kunskapen är alltså ett sunt förnuft som 

uppstår ur bekännelsen - ett bekännande av hur det verkligen är.57 

Vad som eftersträvas är sålunda ett självreglerande subjekt som är för

möget att bete sig i den avancerade liberalismen valfrihetsvärld.58 Inom 

kriminalpolitiken i allmänhet figurerar nu tankefigurer som handlar om 

det positiva med frivillighet, ansvar, informell kontroll. I dessa framställs 

filantropi, frivilliga sammanslutningar och moralisk fostran som boteme

del till den centraliserade maktens pacificerande paternalism.59 Lokala 

brottsförebyggande råd, medlingsverksamhet, brottsofferrörelsen och 

restorativ rättvisa som kriminalpolitik kräver, menar man, filantropi och 

aktiva medborgare. 

Framväxten av en expertstyrd och professionell kriminalvård, som före

trädarna för denna nya form av kriminalvård kritiserar, var inte på förhand 

given. Religiösa grupper som kväkarna i USA drev fängelser,60 och tanken 

att just vår form av polis skulle sköta lagens upprätthållande är en sentida 

tankefigur.61 I Sverige påbörjades dock en professionaliseringsprocess inom 

kriminalvården med framväxten av en kår av frivårdare, en professionalise-

ring som sågs påkallad på grund av den villkorliga frigivningens införande 

57 Petersson (2003). 
58 Om självreglering inom sinnessjukvården, se Mikael Eivergårds bidrag till 
denna antologi. 
59 Robert Andersson "The unveiling of merit - the local community and the prudent 
citizen", i Thomas Popkewitz, Kenneth Petersson, Ulf Olsson & Jamie Kowalczyk 
(red.), The future is not what it appears to be. Pedagogy, genealogy &political epistemol-
ogy (Stockholm 2006). 
60 P-E Wallén, Svensk straffrätts historia. Del 2 (Stockholm 1979). 
61 Garland (1996). 
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1906.62 Under större delen av 1900-talet har också staten allt mer kommit 

att ta över drivandet av institutioner som verkat för barnavård, sjukvård, 

missbruksvård och kriminalvård. Allt detta som ett led i ett behandlingstän

kande som Claes Levin benämner den socialpolitiska behandlingstanken.63 

Behandlingstänkandet har alltså gått från att många gånger ha haft starka 

inslag av filantropi till ett statligt övertagande genom införandet av profes

sionella yrkesgrupper. Nu är filantropin på väg tillbaka i stor stil som lös

ning på många problem inom kriminalpolitiken. 

Vetandets  nya väg — från det  universel la  t i l l  det  part ikulära 

En ytterligare aspekt av dessa nya praktiker är deras lösning på vetandets 

kris, det vill säga de problem om förutsägbarhet, prediktion, generaliserbar-

het, vetenskapsoptimism och botande som drabbade beteende- och sam

hällsvetenskaperna på 1970-talet. Detta problem - enkelt uttryckt oförmå

gan att göra de intagna friska med expertis - löser den nya kriminalvården 

genom att framföra minskade anspråk gällande vetenskaplig optimism. Dess 

syfte är numera endast att lära ut olika tekniker för att lära den avvikande 

att handskas med sina "problem". I en kognitiv terapi är det terapeutens 

uppgift att leverera tekniker för att individen skall kunna bryta sönder ne

gativa tankescheman.64 

KBT bygger, kanske i ännu högre grad än klassisk psykoanalys, på meto

dologiska modeller som är beroende av kontextuella normativa föreställningar 

som omsätts i begrepp som "bristande självkontroll", "hög impulsivitet" och 

"oförmåga att se konsekvenserna av ens handlingar". Avvikande beteende är 

helt enkelt ett uttryck av "bristande personliga färdigheter". Istället för univer

sella lösningar syftar KBT till att producera kontextuella lösningar. Dess an

språk är alltså partikulärt, till skillnad från tidigare former av kriminalvård 

som hade universellt gällande svar på kriminalitetens problem.65 

62 Christian Häthén, Straffrättsvetenskap och kriminalpolitik. De europeiska straffteori
erna och deras betydelse för svensk strafflagstiftning ipoå—ipji, Tre studier (Lund 1990); 
Kerstin Svensson, I stället för fängelse? En studie av vårdande makt, straff och socialt 
arbete i ffivård (Lund 2001). 
63 Claes Levin, Uppfostringsanstalten. Om tvang i föräldrars ställe (Lund 1998). 
64 Petersson (2003). 
65 Andersson (2004). 
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David Garland talar om hur man inom kriminalpolitiken i Storbritan

nien och USA håller på med en process han benämner redefining success.6Ö 

Som jag ser det är det just vad dessa förändrade förväntningar på vetenska

perna handlar om - de stora vetenskapliga idealen med universallösningar 

omdefinieras till målsättningar som är tämligen små och specifika, samtidigt 

som de ska vara lätta att utvärdera. Steven Lab säger om den nya behan

dlingsforskningens resultatmått att: "(p)erhaps the most common outcome 

measure in the rehabilitation literature are those that do not look to recidi-

vism and deviant behaviour".67 Istället utvärderar man saker som föränd

ringar av självkänsla, språkhantering, attityder och anpassningsförmåga. 

För att sammanfatta kan man säga att den moderna bestraffningsapparaten 

allt sedan Benthams panoptikon har förmedlat en disciplineringsprocess som 

handlar om ett övervakande seende. Den klassiska behandlingstankens disci

plineringsprocess utgick från en hierarkisk övervakning påförd utifrån. De nya 

reformeringspraktikerna syftar istället till en horisontal övervakning som skall 

komma inifrån för att manifestera sig utåt i ett personligt ansvar. Vad som 

eftersträvas är en självkännedom, tillgänglig via bekännelsen, som skall om

sättas i redskap för att handskas med sig själv och sina problem. Dess huvud

sakliga epistemologiska bas, kognitiv beteendeterapi, handlar om att förändra 

hur vi tänker, våra attityder, mål och önskningar. Vad som eftersträvas är att 

ge verktyg till subjektet, så att denne kan bli en ansvarstagande person som 

kan komma att delta i de samhällsvisioner som styrandet omfattar. 

Dömandets subjekt 

Dömandets subjekt leder fram till både det reformerbara och det obotliga 

subjektet. Men häri ligger också det subjekt som bara behöver ett skarpt 

tillrättavisande. Idealt sett, men sett även ur straffutmätningspraxis, är det 

subjekt som står inför domarskranket ett subjekt som skall finna den "rätta 

vägen" genom ett skarpt tillrättavisande. 

66 Garland (2001). 
67 Steven Lab, Crime prevention. Approaches, practices and evaluations (Cincinnati 

2004), s. 294. 
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Den juridisk-f i losofiska diskursen 

Den demokratiska maktformeringen formuleras vanligen i termer av att 

staten mot upplåtande av makt erbjuder sig, eller snarare, ställer sig som en 

garant för individens frihet, säkerhet och trygghet. Den demokratiska 

maktformeringen hämtar sin legitimitet inifrån samhällskroppen. Tanken är 

att den demokratiska maktutövningen, till skillnad från suveränens, utgår 

från medborgarnas vilja och makt som de upplåter till staten att förvalta 

genom fria och allmänna val. Detta kan man kalla den juridisk-filosofiska 

diskursen för legitimering av demokrati.68 

I denna diskurs finns också föreställningar om maktutövningens legiti

mitet, där maktutövningen skall begränsas via lagstiftning. Rättsprinciper 

som legalitet, proportionalitet, förutsägbarhet och likhet inför lagen har 

uppfattas som begränsningar på statens maktutövning, begränsningar som 

formulerades i direkt motsättning till vad man såg som kännetecken för en 

despotisk maktutövning.69 

Mot denna tolkning av rättvisans, lagens, domstolarnas och kriminalvår

den funktion, har hela tiden stått behovet av att styra och disciplinera be

folkningen, att sköta, uppfostra och dressera den utifrån ett allmänt bästa. I 

stället för att betrakta straffrätten som en begränsning för statens maktutöv

ning, har man velat uppfatta den som ett instrument för att uppnå olika 

syften. Under den juridisk-filosofiska diskursens täckmantel har detta skett 

inom ramen för ett utilitaristiskt nyttotänkande.70 

Det nytt iga straffet  

Centralt i strävanden efter att åtgärda problem eller avvikelser är en kunskap 

om det som skall åtgärdas. Den kriminalvetenskapliga kunskapen har alltid 

varit avgörande i skapandet av brottslingen. Historiskt är det alltså krimi-

nalvetenskapligt vetande om brottslingen som legat till grund för styrandet 

av brottsligheten. Denna kunskap har följaktligen bidragit till skapandet av 

detta subjekt. Logiken och rationaliteten i såväl kunskapsproduktionen som 

kriminalpolitikens utformning har varit av utilitaristisk karaktär, där nyttan 

68 Michel Foucault, Society must be defended. Lectures at the college de France, 1975—j6, 
Mauro Bertani & Alessandro Fontana (red.), (New York 2004). 
69 Andersson (2002). 
70 Ibid. 
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av både forskning och tagna åtgärder legitimerat såväl forskningen som 

politiken. Föreställningen om vad som skall förstås som brottspreventivt 

eller inte genomskär därför både kunskapen och maktutövningen.71 

Själva utdömandet av det som endera benämnts straff, sanktion eller 

påföljd har historiskt gått hand i hand med en biopolitik som riktats mot 

skötandet och omvårdnaden av befolkningsstammen.72 Dess normativa 

grund har varit en nyttoetik som sträcker sig från nyttan av att åtgärda det 

enskilda subjektet till nyttan av att upprätthålla samhällsskyddet. Kunskaps

basen i kriminalpolitiken har utgjorts av en behandlingsideologi, omfat

tande olika vetenskapliga program, där det patologiska subjektet skapats för 

att kunna åtgärdas via olika behandlingsåtgärder. Detta har inneburit att 

utgångspunkten för kriminalpolitiken allt sedan 1800-talets mitt har varit att 

brott uppstår på grund av sjukdomstillstånd hos enskilda subjekt och att 

kriminalpolitikens syfte är att undanröja dessa sjukdomstillstånd. Kriminal

politik handlade därmed om att finna vetenskapliga sätt att identifiera det 

avvikande subjektet, så att det endera kunde botas eller isoleras från det 

omgivande samhället. I denna strävan sammanstrålade tankefigurer omfat

tande positivistisk vetenskapssyn, socialdarwinism, nationalism, föreställ

ningar om rasen och vetenskapsoptimism.73 

Följderna för domstolsförfarandet och själva dömandet blev att dessa 

processer underordnades nyttan. Nyttan av straffandet drev hela processen. 

Påföljden, sanktionen, straffet skulle anpassas till brottslingens sjukdomstill

stånd och inte bestämmas av faktorer som skuld, uppsåt eller ansvar. Att låta 

domstolsförhandlingar handla om skuld och ansvar var irrationellt och 

ociviliserat eftersom det handlade om sjuka individer i behov av vård. 

Denna behandlingsideologi nådde sin höjdpunkt inom kriminalpolitiken 

under 1950-talet, när det i flera länder framfördes förslag om att påföljdsbe

stämningen skulle skötas av läkare och psykiatrer. I Sverige var skyddslags

förslaget74 ett exempel på denna vetenskapsoptimism. I Storbritannien var 

straffrättaren och kriminologen Lady Barbara Wotton en stark förespråkare 

71 Ibid, kap. 5. 
72 För en definition av biopolitik, se Shamal Kavehs artikel i denna antologi. 
73 Hughes (1998). 
74 SOU 1956:55. 
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för att helt avskaffa ansvarsfrågan och låta hela straffmätningen och på

följdsvalet skötas av experter.75 

Den jur id iska  rat ional i te ten  

Under 1950, 60- och 70-talen hördes allt fler röster som ifrågasatte effektivite

ten hos dessa behandlingsåtgärder och det rättvisa i att behandla brottslingar 

som sjuka. Kritiken var av två slag. För det första var det en juridisk kritik som 

hävdade att behandlingstanken stred mot de grundläggande rättsprinciperna 

rörande likhet inför lagen, förutsägbarhet, legalitet och proportionalitet. Be

handlingstanken var orättvis eftersom det var personen och inte handlingen 

som bestraffades och sålunda var det inte brottets svårighetsgrad utan perso

nens sjukdomstillstånd som avgjorde valet av påföljd. För det andra var det en 

empirisk kritik som påvisade att tagna behandlingsåtgärder inte gav några 

positiva resultat på brottsligheten. Behandlingstanken hade inget empiriskt 

stöd och behandlingskritikerna ifrågasatte rimligheten i antagandet att brott 

hade sin orsak i det patologiska subjektet. Kritikerna påvisade att socioeko-

nomiska strukturella faktorer var viktigare om man ville förstå varför brott 

begicks. Behandlingstanken var följaktligen både vetenskapligt osund och 

juridiskt orimlig.76 

Den juridiska kritik som framfördes mot behandlingsideologin byggde 

alltså på att det var orättvist att låta faktorer som tog sikte på framtiden styra 

utformningen av kriminalpolitiska åtgärder och att låta konsekvenserna av 

sanktionen bestämma hur straffet/påföljden skulle utformas. Frågeställ

ningen i dömandet borde istället handla om hur rättvisa uppnås. Argumen

teringen tog som utgångspunkt att straffsanktionen till sitt väsen är ett för

dömande. Straffet skulle alltså utifrån sin karaktär av fördömande fördelas 

utifrån "[...] a matter of fairness according to the degree of blameworthiness 

of convicted criminals' conduct".77 Denna beslutsgrund är bakåtblickande 

till skillnad från den utilitaristiska etikens framåtblickande beslutsgrund. I 

fokus sätts hur allvarligt den brottsliga handlingen bedöms vara utifrån 

frågor om uppsåtet, ansvarsförmåga och skador. 

75 Claes Lernestedt, "Något om grunden för den mänskliga ansvarsförmågan inom 
straffrätten", i Juridisk Tidskrifts (1996/1997), 323-351. 
76 Andersson (2002), kap. 3. 
77 Andrew von Hirsch, Doingjustice. The choice ofpunishments. Report of the Commit-
tee for the Study of Incarceration (New York 1976), s. viii. 
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Denna pliktetiska argumentering tog vedergällning och soning som 

grund för straffandet. Därigenom formulerades dömandet som just dö

mande och det blev fråga om att straffa, att straffa begångna orätter. Att 

framhålla soning och vedergällning innebär att grunda straffsystemet i andra 

hänsynstaganden än samhällsnyttan. De krav som då ställs på straffrättens 

utformning förefaller i stor utsträckning bygga på juridikens egen rationali

tet och tala mot en inblandning av fenomenet samhällsnytta. Det handlar 

om en process som innebär en fokusförskjutning i dömandeprocessen från 

det goda till det rätta som samtidigt innebär producerandet av ett nytt sub

jekt för straffandet; ett rationellt subjekt med fri vilja. 

Att placera frågan om straffandets utformning inom en vedergällningslo

gik, där empiriska frågor om straffets brottspreventiva effekter är borttagen, 

innebär att "vetandet" om vilket straff den enskilde skall ådömas inte är en 

empirisk fråga, belägen i en verklighet utanför dömandeprocessen. I stället 

placeras frågan om vilket straff som skall utdömas i ett moraliskt system där 

rättvisa och det rätta eftersträvas. 

S träff vä r der ef o rmen 

År 1989 genomfördes i Sverige en reform av straffrätten och nya regleringar 

av straffmätning och påföljdsvalsprocessen infördes. Numera handlar dö

mandet i Sverige om att påföra brottslingen en proportionerlig vedergäll

ning som skall baseras på handlingens straffvärde. Vad domstolen prövar är 

först och främst skuldfrågan. Om skuld kan påvisas vidtas frågan och 

straffmätning och påföljdsval. Vad som vägleder denna process är inte sub

jektets patologi och egenskaper, utan handlingens egenskaper som till ex

empel skadlighet och förkastlighet. Brottet definieras utifrån dels avsikter 

och ansvarsförmåga hos ett handlande subjekt (brottets subjektiva rekvisit), 

dels effekterna av handlingen (brottets objektiva rekvisit). Det är själva 

brottet och inte brottslingen som skall bestraffas och för att ett bestraff-

ningsbart handlande skall föreligga krävs att både de objektiva och de sub

jektiva rekvisiten är uppfyllda.78 

Framställandet av straffandet som ett etablerande av rättvisa innefattar 

tankefigurer som inrymmer beskrivningar av juridik och rättstillämpning 

som något som alltid handlat om att avgöra skuld, ansvar och uppsåt. Tan-

78 Nils Jareborg & Josef Zila, Straffrättens påföljdslära (Stockholm 2000). 
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kar om att dömandeprocessen i sitt väsen alltid strävat mot att åstadkomma 

det rätta, och inte det goda, bygger på en tankefigur om att rättsprocessen 

alltid burit dessa värderingar. Detta motsägs dock av att kriminalpolitiken, 

och då även straffandeprocessen, alltid tycks innefatta ett nyttotänkande och 

en preventionsvilja.79 Även om jurister velat betona straffrättens roll som 

statens gräns, är det viljan att använda den som statens instrument som 

triumferat. Det producerande av ett ansvarsförmöget subjekt som dagens 

svenska straffrätt bygger på ligger i fas med en generell ansvarsgörandepro-

cess på flertalet områden i samhället. Som visats innefattar dagens kriminal

politik många olika subjektsskapande praktiker där den gemensamma näm

naren är ett ansvarigt subjekt. Att man idag talar om ansvar på det sätt som 

man gör i domstolarna, bygger sålunda på att det är just de subjektsegen

skaperna som primärt eftersöks, dels inom kriminalpolitiken och dels inom 

politiken i allmänhet. 

Jämvikt och rättvisa 

Att förflytta dömandeprocessen tyngdpunkt från att handla om att åstad

komma det goda till att uppnå det rätta innefattar många tankegestalter. Av 

dessa är det kanske det "naturliga" och det "normala" som är mest intres

sant. Följer man de kriminalpolitiska, juridiska och rättsfilosofiska debat

terna från behandlingstankens fall på 1970-talet framträder ett naturliggö

rande av ansvar, fri vilja, vedergällning och proportionalitet, samt hur dessa 

företeelser framställs som rättsprocessens väsen och innebörd. Detta är en 

förändring där rättsprocessens väsen först framställs som opposition mot 

den orättvisa som råder på grund av behandlingsideologin; för att sedan 

framställas som ett botemedel mot samhälleliga orättvisor som uppstår på 

grund av nyttotänkandet, och till sist konstrueras som något "naturligt" som 

mer eller mindre alltid legat immanent i rätten oavsett om det goda och 

nyttoetiken egentligen styrt.80 

I denna förändring från det goda till det rätta ligger även konstruerandet 

av ett straffandets subjekt som har egenskaper och förmågor som gör det 

naturligt att tala om frågor såsom skuld, ansvar och uppsåt. Det är en homo 

penalis som framträder, som till skillnad från homo criminals, hela tiden 

79 Andersson (2002), kap 5. 
80 Andersson (2002). 
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överväger sitt handlande utifrån sin vilja. Men det är inte Benthams lust 

över lidandekalkylerande subjekt som produceras, utan ett moraliskt an

svarstagande subjekt som väger moral/omoral och inte lust/lidande i sina 

kalkyler. Vedergällning handlar om förtjänst, det är odygdigt kontra dygdigt 

handlande som sätts i fokus. Det är subjektets förtjänster eller brister som 

adresseras i dömandeprocessen. Brottet blir då också ett angrepp mot den 

jämvikt som är samhällets kärnpunkt. Brottslingen står genom sitt brott i 

moralisk skuld till samhället genom att brottet hotat jämvikten. Straffandet 

blir ett återupprättande av jämvikten och ur denna process framträder ett 

moraliskt och ansvartagande subjekt som framställs genom synliggörandet 

av dess brister. Det är detta som är dömandeprocessens grund. Att döma 

den odygdige är att producera den dygdige som normalitet. 

Att dömandet kunnat framställas i termer av en återknytning till vad 

som beskrivs som rättens naturliga funktion är intressant när Foucault påvi

sar hur just rätten från 1700-talet och framåt spränger sina gränser i discipli-

nerandets tjänst. Rätten och då speciellt straffrätten blir under denna period 

ett viktigt instrument när disciplinering som maktutövning sprids över hela 

samhällskroppen.81 Att detta tal om, och denna framställning av, straffrätten 

som något som strävar mot det rätta och det subjektsegenskaper som där

igenom produceras, ligger i fas med andra ansvarsgörande praktiker vari 

välfärdsstaten retirerar från att vara en disciplinär biopolitisk stat till att bli 

en rättsstat. Detta gör denna fråga minst sagt intressant. Att den juridisk

filosofiska diskursen som legitimering ges det utrymme den ges speglar 

förändringarna i styrandet i stort, där staten blir en upprätthållare snarare än 

en reformator. 

Straffandet som maktformering och styrande 

De subjekt som utmejslas inom kriminalpolitiken är i sig till viss del motsä

gelsefulla. Många konkurrerande tankefigurer är närvarande. Här ryms 

ondska som företräde tillsammans med rational choice; vedergällning och 

återanpassning. Här gestaltas framtiden via risktänkandet och riskanalyser, 

men även genom nostalgi och återblickar på ett svunnet samhälle där moral, 

ordning, informell kontroll och fasta värden var givna. Men oavsett tankefi-

81 Michel Foucault, Övervakning och straff Fängelsets födelse (Lund 1987). 
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gurernas tillsynes motsatta relationer framträder dygder, företräden och 

egenskaper som är mer normala och mer önskvärda än andra. Det är en 

ansvarfull och moralisk medborgare som genom sin närvarande frånvaro 

belyser det önskvärda subjektets egenskaper. 

De förändringar som uppmärksammats ovan kan beskrivas som en över

gång från en kriminalpolitik som social ingenjörskonst till kriminalpolitiken 

som moralisk ingenjörskonst. Frågan är dock om inte detta bör ses som en 

återanvändning av de tankefigurer om moral som verktyg för samhällsut

veckling som rådde vid 1800-talets början?82 Dagens fokus på de moraliska 

aspekterna inom kriminalpolitiken och viljan till moralisk fostran av så väl 

avvikaren som den ansvarsfulle medborgaren talar här sitt eget språk. 

Som Foucault påvisat är en analys av straffandet en tämligen god be

skrivning av de rådande maktformerna i ett samhälle. Det subjekt som pro

ducerades inom kriminalpolitiken under 1800- och större delen av 1900-

talet var ett subjekt som skulle inordnas under, friställas inför och botas av 

en under perioden allt mer expanderande expertis och statsapparat. Dagens 

subjekt skall snarare friställas gentemot den stat som tycks avsäga sig allt mer 

av det ansvar för det som tidigare benämndes sociala eller samhälleliga pro

blem. Om de olika kriminalpolitiska subjekten tidigare skulle införas i och 

åtgärdas via "det offentliga" skall dagens subjekt således å ena sidan fri

kopplas från staten, men å andra sidan fortsättningsvis legitimera den

samma. Den reformerbare och den som endast behöver ett skarpt tillrättavi

sande blir på ett helt annat sätt idag ansvariga för sina tillkortakommanden. 

Staten bibehåller rätten att straffa, men tycks avsäga sig ansvaret för dessa 

subjekts fortsatta vandel. Den obotlige däremot är fortsättningsvis statens 

ansvar, men detta ansvar ser annorlunda ut. Numera handlar det om ett 

skyddande av de laglydiga medborgarna mot det hot som den obotlige ut

gör. Även om tankarna kring samhällsskydd inte är nya i sig tycks dagens 

tankefigurer vara befriade från de föreställningar kring förädlandet av "sam

hället" och "befolkningen" som exempelvis steriliseringslagar och interner

ingslagar innefattade. Det "samhällsskydd" som synes erbjudas inom dagens 

kriminalpolitik sträcker sig till en moralisk och ansvarsfull medborgare som 

genom sin ansvarsförmåga gjort sig förtjänt av detta skydd. 

82 Om moralteknologier, se Frans Lundgren, Den isolerade medborgaren. Liberalt styre 
och uppkomsten av det sociala vid 1800-talets mitt (Hedemora 2003). 
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